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1. Dokunmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde “İnsanın içine işlemek, duygulandırmak,
etkilemek” anlamında kullanılmıştır?

A) Kuşlar nedeniyle kablolar birbirine dokunuyor.
B) Öğretmenin sözleri ona bugün bile dokunur.
C) Soba çok sıcak, çocuklar dokunmasın.
D) Bir dokundum, bin ah işittim.

2. 
1. Bugün yüzün düşmüş, neyin var böyle?
2. İçim burkuldu çocuğun o hâlini görünce.
3. Bir ümit ışığı yak, ben de sevineyim.
4. Ayağım incindi, birkaç gündür ağrıyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük mecaz anlamıyla kullanılmamıştır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3. O gün halk, para vermek yeterli değil aynı zamanda
hayvanlarınızı isteriz, dedi.

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam 
aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) Polis ekipleri ile aynı zamanda hareket etmiştik.
B) Karar, benzer işler aynı zamanda yapılacaktır,

biçimindeydi.
C) Çocuk, aynı zamanda sanatsal alanda da

yetenekliydi.
D) Aynı zamanda yola çıkmamıza rağmen o, bize

yetişemedi.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel
anlatıma yer verilmiştir?

A) Film, 2009’da en çok izlenen film oldu.
B) Hakkında gazetelerde ve televizyonlarda birçok

reklam yapıldı.
C) Filmin sahnelerinden bazıları yurt dışında çekilmiş.
D) Film, bundan sonra Türk sinemasında en

beğenilenler içinde yer alacaktır.

5. Dünyada iki tür şair vardır: Kötü şairler ve çok kötü
şairler. İyi şair kolay olunmaz. Birkaç tane ancak
vardır: Homeros, Shakespeare, Goethe… Kötü şair
olmamaya çalışmak gerekir. Çok kötülerin,
bayağıların arasına düşmemek gerekir olabildiğince.

Böyle düşünen bir şair aşağıdaki özelliklerden 
hangisiyle nitelendirilebilir? 

A) Zor beğenen B) Gururlu
C) Sabırlı D) Yetenekli

6. Televizyon izleyicisinin kanallar arasında gezinti
yapması anlamına gelen zaplama, günlük yaşama da
damgasını vurdu. Hatta daha ötesine giderek
sabırsızlık, tutarsızlık gibi insanlığın eski
hastalıklarının nüksetmesine neden oldu.
Yazarlarımızın değişik edebî türlerde ortaya
koydukları yapıtlar da bunun sonucu.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Zaplama kültürü günlük yaşama ve edebiyata
yansımıştır.

B) Bazı yazarlar tutarsız yazılarıyla dikkat
çekmektedir.

C) Sabırsızlık ve tutarsızlık insanların olumsuz
özelliklerindendir.

D) Televizyondaki olumsuzluklar günlük yaşamı da
etkilemektedir.
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7. TRT’nin Çanakkale Savaşları’nı anlatan “Dur Yolcu”
dizisinde oynayan Kazım Körmükçü, içinde
bulunduğu çalışmayı “manevi değerleri yüksek ve
insanlara geçmişte yaşananları hatırlatan bir proje”
olarak tanımlıyor. Dizide Halit Binbaşı’yı canlandıran
Körmükçü, üniformayı giydiğinde savaş yıllarını,
dönemin kokusunu ve lezzetini hissettiğini söylüyor.

Bu parçada “Dur Yolcu” dizisi ile ilgili olarak
aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

A) Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı anlatan bir dizi olduğuna
B) Dizinin başarılı anlatımıyla herkesi etkilediğine
C) Manevi değerleri ön plana çıkardığına
D) Oyunculara,  dönemin havasını yaşattığına

8. Çünkü gerçek edebiyat ürünleri bizim toplumumuzun
aynasıdır. Onlarla, onların aracılığıyla yaşamı
kavrayabilir; dilimizi, duygu ve düşünce evrenimizi
geliştirebiliriz. Öğrencileri güzelliklerle tanıştırmak,
onlara bir yapıtın dünyasına girmenin yollarını
göstererek okuma zevki ve alışkanlığını kazandırmak
gerekmektedir. Gerisi kendiliğinden gelecektir.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine 
karşılık olarak söylenmiş olabilir? 

A) Nitelikli ürünleri almayı neden bu kadar
önemsiyorsunuz?

B) Öğrenciler başarılı olmak için hangi eserleri
okumalıdır?

C) Okuma zevki kazanmak bize ne kazandırır?
D) Eğitimin amacı nedir?

9. Günümüz eğitim araçları değişmiştir. Yüzyıllar önce
tahta, on yıllar önce bilgisayar, projektör yoktu.
Bugün bu araçlar eğitim sistemimizde önemli işlevi
olan araçlardır. Dolayısıyla bu tür teknik gelişmeler…

Bu parça aşağıdakilerden hangisi ile 
tamamlanabilir? 

A) eğitim amacının dışında da kullanılabilir.
B) bilimin imkânlarının ne kadar çok olduğunu

göstermiştir.
C) eğitimin en iyi biçimde yapılması amacıyla

kullanılabilir.
D) insanoğlunun tarih içinde doğaya

hükmedebileceğinin göstergesidir.

10.  
1. Şiirin babası Homeros İzmirli, tarihin babası

Heredotos Bodrumlu, tıbbın babası Hipokrates
de İstanköylüdür.

2. Biz bunların gerçekten farkında mıyız?
3. Şiirin, tarihin, doktorluğun babası sayılan kişiler

hep Anadoluludur.
4. Masalın babası sayılan Ezop’un da Bandırmalı

olduğunu eklemeliyim.

Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir 
paragraf oluşturmak için sıralama nasıl 
olmalıdır? 

A) 3-2-4-1 B) 3-1-4-2

C) 2-3-4-1 D) 4-1-3-2

11. Burası uzunca bir tepe sırasının sonundaki
uçurumdu.  Aşağıda deniz vardı. Dalgalar batı
rüzgârlarıyla kayalara çarparak geriden geriye
okyanusun kollarına doğru koşuyordu. Dalgaların
çarptığı bölge, eski dönem sarayları kadar gizemli ve
zengindi.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden 
hangisine yer verilmemiştir? 

A) Betimlemeye
B) Kişileştirmeye
C) Benzetmeye
D) Örneklendirmeye

12. Bir ömür boyu taşınan ve insanla âdeta bütünleşen
isimler; karakterlerimizin, kimliğimizin ayrılmaz bir
parçasıdır. Çocuklarımıza güzel isimler vermek
konusunda en büyük görev, anne ve babalara
düşmektedir. Bu yüzden anlamı bilinmeyen ya da
yanlış anlaşılabilecek isimlerin çocuklara verilmemesi
gerekmektedir.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisine 
değinilmemiştir? 

A) İsimlerin kişiliğimizle bütünleştiğine
B) İsim seçmede ebeveynlere görev düştüğüne
C) Çocuklara güzel isimler verilmesi gerektiğine
D) Kötü ismi olanları toplumun dışladığına
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13. Açtı güller gibi renk ve kokulardan 
Bütün hatıralar gülümser bana 
 
Bu dizelerdeki söz sanatları, aşağıdakilerin 
hangisinde verilmiştir? 
 
A) Konuşturma-Abartma 
B) Benzetme-Kişileştirme 
C) Benzetme-Abartma 
D) Kişileştirme-Abartma 
 

 
 
14. 1.Yirmi birinci yüzyıla girdiğimiz şu günlerde roman 

çok gelişti ve değişti. 2.Artık, roman sadece okunan 
bir ürün değildir. 3. Üzerinde düşünülmesi, 
kurgusunun ve arka planının anlaşılması gereken bir 
yazı türüdür. 4. Zaten yeni dönemin romancıları 
yalnızca okumak için değil, düşündürmek için de 
yazıyorlar. 
 
Romanla ilgili düşüncülerini dile getiren bu 
kişi hangi cümlesinde yazarların amacını 
belirtmiştir? 
 
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 

 

 
 
15. “Sahip olduğumuz güzellikleri yaşamak yerine, 

elimizde olmayanı istemek …” 
 
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle 
sürdürülürse farklı bir anlam kazanır? 
 
A) …yaşamı sıradanlıktan kurtarır. 
B) …elimizde olanı da yitirmemize yol açar. 
C) …kalıcı mutluluklar yakalayamamak demektir. 
D) …yaşamı, tatsız bir yemeğe dönüştürür. 
 

 
 
16. Eskiden, çok eskiden ne güzeldi o kış bahçesindeki 

güllerin çok derinlerden gelen uykusu. Sana bir 
bahar hazırlamak için çalışıyor gökyüzü, yeryüzü. 
Sevin artık, baharın gülüyor yüzü. 
 
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi 
kişileştirilmemiştir? 
 
A) gül B) gökyüzü 
C) kış D) yeryüzü 
 

 
 

17. "Her gün düzenli çalışarak başarılı olursun." 
 
Bu cümle, ögelerinin dizilişi bakımından 
aşağıdakilerden hangisi ile aynıdır? 
 
A) Bir zamanlar  buralarda da ağaçlar vardı. 
B) Yorulduğun zamanlarda oturarak dinlenebilirsin. 
C) Bir köşeye çekilip bizi izledi. 
D) Sabahları sağlıklı olmak için yürümeliyiz. 

 

 
 
18. Bir tablo ne denli kusursuz olursa olsun, yaşayan 

gerçek doğanın yalnızca bir kesitini yansıtabilir. 
Çünkü  o bir kopyadır.   Oysa doğa sonsuz 
zenginlikleri ile bizi var eder, yeniler ve eğitir. 
 
Bu parçada kaç eylemsi kullanılmıştır? 
 
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 

 

 

 

 

 
 
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç farklı 

eylemsi türü bir arada kullanılmıştır? 
 
A) Bu bilmiş tavrınla kendine zarar verirsin. 
B) Cahil insanlardan halkı aydınlatmaları  

beklenmemelidir. 
C) Boş zaman bulduğu zamanlarda düşünüp yazmak 

istiyordu. 
D) Titreyen elleri ile uzatılan kahve fincanını aldı. 
 

 
 
 
 
20. "Beni telefonla arayan kimmiş?" cümlesine 

verilecek yanıt, cümlenin hangi öğesi olur?  
 
A) Özne B) Belirtili Nesne 
C) Yüklem D) Zarf Tümleci 
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